
 

 

 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden 
den 7 november 2011. 
 
Närvarande: Barbro Andréason, Bo Bävertoft, Gun Eriksson, Ingrid Klärcke, Gustaf Lagerby, 
Lisbeth Lundin, Karin Michols, Allan Magusson (adjungerad, delvis), Ingvar Mårtensson, Per-
Olof Odén och Hans Thors. Ej närvarande: Pia Ekström och Kerstin Stafås. 
 
 

 
§128. Sammanträdet 
öppnas 

 
Sammanträdet öppnades av ordföranden Karin Michols. 

 
§129. Föregående protokoll 

Protokollet från sammanträdet 111010 lades till handlingarna 
med några kommentarer: 

 När distriktets kopieringsmaskin går sönder kommer 
de att använda vår (§116). Kostnaden delas med 
distriktet genom inloggning. 

 HT förklarade bakgrunden till kommentaren om 
pensionärsdanser (§116). 

 LL var ej närvarande, Britta Lundberg var adjungerad. 

 Påtalade KM att protokoll ska sändas till alla 
sammankallande i kommittéer. 

 
§130. Val av justerare 

 
Hans Thors valdes att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

 
§131. Dagordningen 

 
Dagordningen med tillägg godkändes. 

 
§132. Valberedningen har 
ordet 

 
AM redovisade dagsläget i valberedningens arbete. 
Konstaterades att sammankallande i de olika kommittéerna 
har i uppgift att tillfråga medlemmar, vars mandattid går ut, 
om de är villiga att ställ upp för omval. Svaren meddelas till 
valberedningen som föreslår nya namn där detta behövs. 

 
§133. Rapporter 

 

 KPR: KM rapporterade. Frågan om Digital-Malte, dvs 
hjälp till pensionärer att klara av ”krånglande” datorer etc 
inom Fixar-maltes ram, tas upp vid nästa KPR-möte. 

 Ordföranden: 
o Kondoleansblommor skickade till PE maa Bengt 

Ekströms bortgång. 
o Protokoll från sommarens kongress har kommit, 

finns att läsa eller ladda ner på 
http://spfpension.se/spf/uploads/Rot/om_spf/publik
ationer/SPF_kongressprotokoll_lagupplost.pdf . 

o Förbundet har utlyst en rekryteringstävling under 
2012, se bilaga. 

 Väntjänsten: GE rapporterade att stolar har transporterats 
till Björken, idag spelar Falu Evergreen där. 

 Ekonomi: POO redovisade, se bilaga, och konstaterade 
att läget är gott. Per 111104 har föreningen 1936 
medlemmar, en ökning med över 4% under 2011. 

 Övriga rapporter: 

http://spfpension.se/spf/uploads/Rot/om_spf/publikationer/SPF_kongressprotokoll_lagupplost.pdf
http://spfpension.se/spf/uploads/Rot/om_spf/publikationer/SPF_kongressprotokoll_lagupplost.pdf


 

 

o HT rapporterade om friskvårdsktiviteter: Ny grupp i 
vattengymnastik startar på torsdag. Boulehallen 
på Vallavägen 16 i Norslund öppnar 111107, SPF 
har tid på tisdagar 0945.Konferens för studie- och 
friskvårdsansvariga har hållits. 

o GL tog upp frågan om antal ex av nästa nummer 
av SPF-Nytt. Beslöts att trycka 2100 ex. 

 
§134. 
Mannekänguppvisningen 

 
Kommenteras i ordförandens spalt i nästa nummer av SPF-
Nytt. 

 
§135. Anhållan om bidrag till 
KGK 

 
KGK ska organisatoriskt inordnas under studiekommittén. 
Vissa kostnader kan bekostas av föreningen. KGK ombeds 
att via studiekommittén inkomma med budgetförslag för 2012.  
Tackkort finns vid behov att hämta på expeditionen. 

 
§136. Ev rapport från 
utvecklingsgruppen 

 
IK rapporterade om arbetets fortskridande. Vår förening 
verkar ”ligga bra till” i jämförelse med andra föreningar. Nytt 
möte 111109. 

 
§137. Planering inför 
årsmötet 

 
Verksamhetsberättelse skrivs liksom tidigare år. Förenklade 
val genomförs i enlighet med förra årsmötet. 

 
§138. Översiktligt 
kalendarium för nästa 
verksamhetsår 

 
Datum för månadsmöten är 0118, 0215 (tillika årsmöte), 
0314, 0411, 0509. Studiebesök 0102, 0229 och 0328. 
Information från kommunens Omvårdnadsförvaltning 0425. 
Datum för utgivning av SPF-Nytt, se bilaga. 

 
§139. Mottagning av nya 
medlemmar. Omarbetning 
av enkäten-förslag 

 
Kjell Westling har sammanställt och analyserat enkäterna. 
Kommer att diskutera med Maud Nilsson och KM 111115 
1400. 

 
§140. Nästa sammanträde 

 
Nästa sammanträde 111212 0930. Lunch för styrelsen 
111214 12.30. 

 
§141. Övriga frågor 

 

 Klarlades att medlemsavgiften för 2012 skall vara 215 kr 
enligt tidigare beslut (otydlig formulering). 

 Nästa månadsmöte 111109 besök från Dalateatern. 

 Bengt Ekström begravs 111125 1200. KM, LL, GE och IM 
deltar, SPF köper handblommor. 

 Förslag till text beträffande anmälan till resor via epost 
godkändes. 

 
§142. Sammanträdets 
avslutning 

 
KM avslutade sammanträdet. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Bo Bävertoft 
Vid protokollet 
          Karin Michols      Hans Thors 
          Ordförande 


